
 

 
 

 

 

Nieuwsbrief 7 oktober 2022 
 

 

 

Algemeen 
 

Nieuwbouw 

Begin september hebben wij de presentatie van het definitieve ontwerp met de 
kinderen in de groepen gedeeld. Er ontstonden vele enthousiaste reacties. 

Diezelfde middag heeft u ook van ons een mail ontvangen met daarin het 
ontwerp. Omdat wij ook graag ‘een goede buur’ willen zijn voor de omwonende 
van onze school, hebben wij hen op 12 oktober jl. uitgenodigd om te komen 

kijken naar de presentatie. Dit gaf ons de kans om de dialoog aan te gaan met 
buurtbewoners over de zorgen die er leven in de wijk. Een belangrijke zorg is de 

verkeersproblematiek. Als school herkennen wij dit probleem, maar zijn wij niet 
in staat om dit alleen op te lossen. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de 
gemeente, maar wij doen ons uiterste best om samen met de gemeente te 

kijken hoe we deze problematiek kunnen aanpakken. Daarbij ontstaan er bij ons 
al hele prille ideeën over de mogelijkheid om een Kiss&Ride zone op ons 

schoolplein te realiseren. Binnenkort zitten wij met de gemeente om tafel om te 
verkennen hoe wij deze uitdaging het beste in gezamenlijkheid kunnen 
aanpakken. 

 
Toch willen wij u ook nu vragen om zorgvuldig te zijn met het rijden en parkeren 

rondom onze school. Dat vragen wij in het belang van alle kinderen op onze 
school, maar ook voor uw eigen kind(eren). Daarnaast vinden wij het niet fijn om 
van buurtbewoners te horen dat zij vastgezet worden op hun eigen oprit of voor 

hun voordeur. Dat getuigt niet van ‘een goede buur’ zijn. Helpt u ons mee met 
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de beperkte ruimte om een veilige en beheersbare verkeersituaties te hebben en 

houden rondom de school? 
 

Gebruik van het schoolplein buiten schooltijd 
Wij merken dat er buiten schooltijd gebruik wordt gemaakt van ons schoolplein 
om te spelen. Als school hebben wij een wijkfunctie en gunnen daarom alle 

kinderen tot 13 jaar in onze wijk de mogelijkheid om lekker op het schoolplein te 
spelen. Een paar weken geleden is er een Nerf pistool blijven liggen, mocht deze 

van uw kind zijn, is deze op te halen bij de directeur.  
Wij merken dat er naast kinderen tot 13 jaar ook door andere leeftijdsgroepen 
op het plein ‘gehangen’ wordt. Dit levert vaak zwerfafval op het schoolplein op. 

Recent is er een container uit onze afgesloten fietsenstalling verdwenen, zijn er 
fietsen in de struiken gegooid en is er zelfs brandgesticht op het plein. Mede 

hierom hebben wij frequent contact met de wijkagent en in overleg zijn 
onderstaande borden geplaatst aan de gevel van de school. Wij hopen dat dit 
helpend is om ervoor te zorgen dat er op de juiste wijze en met respect voor 

onze spullen gespeeld wordt op ons plein. 

 

 
 

 
Kinderboekenweek 
Afgelopen woensdag was het een groot feest op het grasveld naast de school! 
Alle kinderen van de school kwamen daar samen om veelal in het groen gekleed 

feestelijk en dansend de Kinderboekenweek te openen. Als school besteden wij 
hier veel aandacht aan, omdat lezen ontzettend leuk is en daarnaast belangrijk 
voor de ontwikkeling van kinderen. Primera Westra heeft een interessante actie 

voor ons als school. Mocht u daar een boek kopen gedurende de 
Kinderboekenweek en de kassabon inleveren bij op school, mag de school voor 

20% van het totaalbedrag nieuwe boeken aanschaffen voor de schoolbibliotheek. 
U helpt ons toch zeker mee om nieuwe boeken te verdienen voor onze school? 
 

Kijkweek 
Ook dit jaar nodigen wij u uit om in de week vóór elke schoolvakantie een kijkje 

te nemen in de klas.  
De eerste kijkweek van dit schooljaar is van maandag 17 oktober tot en met 
vrijdag 21 oktober tussen 14.00 uur en 14.15 uur. Inschrijven is niet nodig. U 

kunt gewoon binnenlopen en de klas, schriften en werkjes van uw zoon/dochter 
bekijken.  
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Op vrijdag 14 oktober van 14.00 tot 14.15 uur is er een apart kijkmoment voor 

de eindproducten van Wereldmoment. Samen met uw zoon/dochter kunt u 
middels een bingo de verschillende werken van de leerlingen bekijken die zij 

hebben gemaakt naar aanleiding van het eerste thema van wereldmoment. 
 
Sport  

In de herfstvakantie zijn er weer leuke activiteiten te doen vanuit accres sport: 
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Dag van de leraar 

Woensdag 5 oktober was de dag van de leraar. We zijn verrast met een heerlijke 
taart van de OR en de kinderen. Bedankt! We hebben genoten!  

 
 

 
 
Ook ontvingen we een "dosis gezonde energie” van de stichting. 
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Nieuws uit de groepen 
 

Groepen 1/2 

Wat hebben we het leuk in de groepen 1-2! Inmiddels zijn we alweer 6 weken 
onderweg, hebben we ons geweldige schoolreisje achter de rug en we hebben al 
een aantal letters geleerd. De gouden weken zijn voorbij en wij merken in iedere 

groep een fijne sfeer. Kinderen helpen elkaar en kennen de afspraken in de klas 
al goed. 

 
Thema herfst 
Vanaf komende week gaan wij starten met het thema “herfst". Hiervoor mogen 

de kinderen weer spulletjes voor de herfsttafel meenemen, maar ook leuke 
leesboeken over de herfst.  

Wij gaan ook weer een mooie herfstwandeling maken, daarover krijgt u 
binnenkort een Parro bericht van ons. Wilt u uw kind(eren) een plastic tasje 
meegeven zodat zij daar hun gevonden "schatten” in kunnen stoppen? 

 
Letters leren 

Dit thema leren we de letters H (herfst) en K (kastanje) 
H (klinkt als hu) van Herfst 
K (klinkt als k, niet ka. De klank komt vanachter uit de keel) 

   
 

Kinderboekenweek 
Deze week is de Kinderboekenweek gestart. Met dit jaar als thema: "Giga 

groen.” We zijn de feestelijke week gestart met het liedje Giga Groen van 
Kinderen voor Kinderen. We zullen dus extra veel boekjes gaan (voor)lezen. Doet 
u thuis ook mee? 

 
Voor in de agenda: 

Vrijdag 21 oktober: Speelgoeddag + 14:00 uur start herfstvakantie 
 
Een kijkje in groep 1/2C 
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Groep 3 

Deze week ronden we voor taal/lezen kern 2 af met de veilig en vlottoets. De 

kinderen lezen 1 minuut zoveel mogelijk woorden. De letters die de kinderen 

geleerd hebben zijn: n. t, ee, b, oo .  

Kern 3 heeft als thema: Hoe voel jij je? 

Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of 

vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van 

deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden.  

Letters en woorden lezen in kern 3 

De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h.  

De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één 

lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen 

lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de 

kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te 

proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken. 

Toetsen na kern 3 

Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na 

kern 1 en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd en de woorden 

die daarmee gemaakt kunnen worden. (veilig en vlottoets).Ook nemen we een 

spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee). 

Rekenen 

We zijn begonnen met blok 2 van rekenen. Hierin werken we met de getallen t/m 

20. Hoe kun je hoeveelheden handig tellen. Denk hierbij aan sprongetjes van 2 

en de 5-structuur. Natuurlijk tellen we ook door en terug vanaf een willekeurig 

getal. Daarnaast werken we ook aan het ruimtelijk inzicht. We kunnen 

beschrijven/vertellen waar iets staat en kunnen een bouwsel nabouwen van een 

plaatje. Ook hebben we inmiddels voor alle kinderen een eigen koptelefoon zodat 

ze als ze met snappet werken ook de opdracht kunnen horen. Natuurlijk doen we 

zo voorzichtig mogelijk met deze materialen zodat we er het hele jaar mee 

kunnen werken. 

De kinderen zijn al aardig gewend aan de werkwijze en werkjes in groep 3. 

Daarom gaan we na de herfstvakantie beginnen met een papieren weektaak. 

Hierop kunnen de kinderen o.a. de verplichte opdrachten en de keuzeopdrachten 

vinden. 

Naast al het harde werken zijn er ook genoeg andere activiteiten. Met 
wereldmoment zijn we gestart aan ons eindproduct. We werken rondom het 
thema van de Kinderboekenweek ”gi-ga groen” en de herfst. U bent 14 oktober 

van 14.00-14.15 van harte welkom om de eindproducten van groep 3 t/m 8 te 
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bewonderen. Ook het eindresultaat van het talentmoment kunt u binnenkort 

bewonderen via parro.  
 

We hebben genoten van het schoolreisje en de klassenactiviteit en kijken uit 

naar de herfstwandeling op 21 oktober. 

Groetjes de juffen van groep 3 
 

 
 
Groep 4 

De tijd vliegt als je het leuk hebt!  
We zijn ondertussen alweer 6 weken verder en wat hebben we alweer veel leuke 

dingen gedaan en geleerd. 
 
Allereerst hebben wij genoten van de klassenactiviteit (28-10). Wat was het 

gezellig met alle ouders en kinderen. 
Ook het schoolreisje was een groot succes. De kinderen (en meester Justin) 

hebben zich heerlijk vermaakt in Monkey Town. 
 
Nieuw dit jaar is het rekenonderwijs via de Snappet. Dit lijkt erg aan te slaan bij 

de kinderen. Weet u al hoe de Snappet werkt?  Uw kind legt het graag uit! 

De komende tijd maken de kinderen met rekenen kennis met de tafel van 1, 2, 5 

en 10. Sterker nog de tafel van 1 en 10 zijn al geautomatiseerd door de 

leerlingen. 

Belangrijk in dit blok is dat de kinderen beginnen met de sommen over het 

tiental. Ze moeten de splitsingen die ze in groep 3 hebben geleerd, gebruiken om 

deze sommen op te kunnen lossen. Bijvoorbeeld: De som is 12-4. De kinderen 

moeten weten dat ze er eerst 2 af moeten halen (eerst naar het tiental) en dat je 

4 splitst in 2 en 2, dus erna nog 2 eraf. Dan komen ook de verliefde harten nog 

aan de beurt, want 10-2, dan moet ik denken aan het verliefde hart van 2, dus 

8. Wat een denkwerk zit er achter zo’n som he?! 

 

 

Kijk! Wij kennen de tafels van 1 en 10 al!  Doelenblad komende periode 
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Met spelling zijn we van start gegaan met de klankgroepwoorden, belangrijk is 

hierin dat de kinderen een woord in twee klankgroepen kunnen verdelen en 

weten welke klank er aan het einde van de klankgroep staat. Later in groep 4 

hebben ze dit nodig om het woord goed te kunnen spellen. 

 Bijvoorbeeld: klassen, kla-ssen, de klankgroep is kla, de laatste klank is a, dat 

is een korte klank. 

Verder leren de kinderen over de volgende categorieën: 

-Eer/oor/eur-woord: eer-woord, ik schrijf ee. Oor-woord, ik schijf oo. Eur-woord, 

ik schrijf eu. Eel-woord, ik schrijf ee (beer, door, deur, meel). 

-Aai/ooi/oei-woord, ik hoor de j, maar ik schrijf de i (haai, gooi, boei) 

 
Met schrijven hebben de kinderen de afgelopen weken de hoofdletters A t/m J 

geleerd. De komende weken komen daar de hoofletters K, L, M, N, O bij. 
 
Tijdens wereldmoment zijn de leerlingen bezig met het thema van de 

kinderboeken week ‘giga groen’. De kinderen volgen groepsdoorbroken  
(groep 3 en 4) de lessen. Juf Tessa heeft het tijdens haar lessenserie over 

bodemdiertjes. Meester Justin heeft het tijdens zijn lessenserie over het recyclen 
van afval. Na het volgen van de lessenseries kiezen de leerlingen bij welke 
leerkracht zij het eindproduct willen maken. Komt u tijdens het kijkmoment (14-

10) in de klas de eindproducten bewonderen? 
 

Voor talentmoment zijn we bezig met het thema dans. We zijn hard aan het 
oefenen om het dansje van kinderen voor kinderen uit ons hoofd te leren. 
Tijdens de opening van de kinderboekenweek (06-10) kunt u gezellig op het 

plein met ons meedansen! 
Daarnaast doen we veel leuke activiteiten die met het thema van de 

kinderboekenweek te maken hebben.  
 
 

 
Groep 5 

De afgelopen weken hebben we leuke activiteiten in groep 5 gehad.  

 

Als eerste natuurlijk het schoolreisje van 5 september. Onze activiteit was 

minigolven. Het was een erg zonnige dag en aan het einde van de dag konden de 
kinderen ook nog even in het water spelen. Een patatje tussendoor en een ijsje 
tot slot. Een geslaagde dag. 

 

Ook zijn we gestart met wereldmoment en talentmoment. Bij wereldmoment 
komen de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod. De 

kinderen hebben inmiddels het eerste leerblad meegekregen en we zijn druk 
bezig met de eindproducten. Voor talentmoment hebben wij samen met groep 7 
gewerkt aan het domein dans, waarbij verschillende dansen vanuit de wereld 

langskwamen. Mochten kinderen de dans willen laten zien thuis, heet het filmpje 
op YouTube ‘filmpje pabo werelddansen’.  
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20 september was het Prinsjesdag/hoedjesdag en er waren in groep 5 veel 
kinderen met een leuke hoed! We hebben nog naar de troonrede gekeken en 

naar het verhaal van Godly Play geluisterd. Na het verhaal hebben de kinderen 
die op een eigen creatieve manier mogen verwerken.  

 
 

 

Afgelopen week hebben we de start van de kinderboekenweek gevierd, Gi Ga 
Groen, en hebben we een klein feestje gehad tijdens de gym. Zola en Benthe 

hebben vanuit een Pittige Plus project een leuke les voorbereid. We hebben 
genoten. 
 

 
 

Groep 6 
Wat gaat de tijd snel als je het fijn hebt met elkaar. De eerste schoolweken 

zitten er op en wat hebben we al veel geleerd en beleefd met elkaar: 
- Het schoolreisje: We begonnen met een spannend lasergame avontuur en 

vervolgens hebben we nog lekker gespeeld en gezwommen bij het strand 

van Bussloo.  
- Kennismakingsgesprekken: Met alle kinderen en hun ouder(s) heb ik een 

startgesprek gevoerd. Wat heb ik genoten van alle gesprekken en de 
verhalen die de kinderen hebben verteld over hun meegebrachte dier, 
knuffel, foto of ander voorwerp.  

- Godlyplay: We hebben mogen luisteren naar het verhaal over ‘De 
schepping’, verteld door Mariska Litjes van de parochie. Daarna hebben de 
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kinderen op een zelfgekozen manier een verwerking gemaakt passend bij 

het verhaal.  
- Prinsjesdag/hoedjes: We deden net alsof wij ook live aanwezig waren bij 

de troonrede met onze chique, mooie, gekke, grappige en leuke hoedjes.  
- Talentmoment: de eerste periode van het 

talentmoment stond in het teken van het domein 

‘Dans’. We hebben gekeken en gesproken over 
verschillende danstijlen, -snelheden en -emoties. 

Daarna hebben we geoefend voor onze eigen 
'Groep 6 can dance show’.  

- Wereldmoment: Samen met de kinderen van groep 5 hebben wij tijdens 

dit thema geleerd over de tijd van de regenten en de vorsten 
(geschiedenis), over West-Nederland (aardrijkskunde) en over 

spiegelen/licht/reflectie (natuur). De afgelopen week hebben de kinderen 
een eindproduct gemaakt bij één van de onderwerpen. Op vrijdag 14 
oktober of tijdens de kijkweek kunt u deze resultaten na schooltijd 

bekijken in de school. 
- Klassenactiviteit: Afgelopen woensdag had groep 6 de klassenactiviteit. 

Samen met de kinderen en ouders van groep 6 hebben we een gezellige 
groep 6 feestje gehad.  

 
Naast alle leuke activiteiten, wordt er ook erg hard geleerd door de kinderen in 
groep 6: De eerste methode toetsen zijn gemaakt. Wat hebben de kinderen 

mooie resultaten gehaald. Ontzettend knap!  
Drie weken geleden hebben de kinderen de eerste topografietoets gemaakt. 

Thuis hebben ze geoefend met de plaatsen, gebieden en wateren in de provincie 

Overijssel. De kinderen van groep 6 kunnen daar nu niet meer verdwalen      .  

 
De komende week staat extra in het teken van lezen, 

want het is Kinderboekenweek. Naast de opening van 
afgelopen woensdag zijn wij in de klas bezig met het 

voorbereiden van een miniboekpresentatie, maken wij 
ons eigen ‘groep 6 gedichtenbundel’ en proberen wij 
onze leesbingo vol te krijgen. Ook in groep 6 is en 

blijft het belangrijk om dagelijks te lezen. Niet alleen 
in de Kinderboekenweek, maar ook daar buiten. 

Daarom brengen wij op donderdag 17 november een 
bezoek aan de Centrale bibliotheek in het centrum van 
Apeldoorn. Meer informatie volgt binnenkort.   
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Groep 7  
 

  

We hebben een leuke klasactiviteit gehad; een quiz, een foto-bingo en een 

gezellig hapje en drankje.  

Bedankt voor de fijne opkomst en hulp van de klassenmoeders. 

Op vrijdag 14 oktober mag u samen met uw zoon of dochter kijken naar de 

wereldmoment eindproducten van het eerste thema. Dit is vrijblijvend en van 

14:00 uur tot 14:15 uur! 

Binnenkort krijgen de leerlingen uitleg over het boekverslag dat gemaakt moet 

worden. De leerlingen krijgen hiervoor een stappenplan. We starten allemaal in 

de klas en uiteindelijk maken de leerlingen deze thuis af.  

Hieronder volgen nog een aantal foto’s:  

- Wereldmoment natuur; onderdelen van een bloem.  

- Talentmoment: muziek en dans uit verschillende landen samen met groep 

5.  

- Start van de Kinderpostzegelactie  

- Hooggeëerd bezoek tijdens Prinsjesdag 
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Groepen 8 

De Kinderboekenweek is gestart en deze hebben wij afgelopen woensdag 

gezamenlijk geopend op het veld met een dans. Het thema dit jaar is Gi-ga-

groen en de kinderen waren dan ook mooi in het groen gekleed. Gi-ga-groen 

gaat over de natuur en dieren en alles wat daar mee te maken heeft. Er zijn ook 

enorm veel boeken te vinden binnen dit thema. CODA organiseert leuke 

activiteiten tijdens de Kinderboekenweek. Op de website van CODA vindt u alle 

informatie hierover.  

We gaan de komende week leuke activiteiten doen rondom dit thema, onder 

andere het planten van bonen en natuurlijk veel leesactiviteiten. 
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We zijn op het moment druk bezig met de eindproducten van wereldmoment. De 

kinderen zijn creatief bezig met de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en 

Natuur. Op vrijdag 14 oktober kunt u met uw kind meelopen om de resultaten te 

bewonderen. 

Op maandag 21 november brengen wij een bezoek aan de centrale bibliotheek 

van CODA. De kinderen moeten deze dag een fiets mee naar school. Binnenkort 

zullen we u via Parro benaderen met de vraag of er ouders mee willen fietsen. 

Groep 8b heeft woensdag 5 oktober een hele gezellige klassenactiviteit gehad. 

De kinderen en de ouders hebben in teams samengewerkt om de moeilijke 

puzzels op te lossen. Ook was er een hoop lekkers geregeld. Bedankt hiervoor 

aan de klassenmoeders die deze gezellige middag georganiseerd hebben! Groep 

8a heeft op 19 oktober een klassenactiviteit.  

Godly play: 

 
In groep 8 hebben wij bezoek gehad van verteller Mariska. Mariska vertelde ons 
het scheppingsverhaal. Hierbij werden schilderijtjes gebruikt. 

 
Sarah en Floor uit groep 8a vertellen erover: 

 
 
Mariska vertelde over hoe de wereld is ontstaan, over hoe er stukje voor stukje 

steeds meer dingen kwamen. Zoals: Water, Land, Bomen, Dieren en uiteindelijk 
mensen. Daarna gingen we in gesprek over wat god voor ons betekent. We 

hadden allemaal onze eigen mening en dat werd door iedereen gerespecteerd. 
Daarna zijn we allemaal op een creatieve manier bezig geweest. We maakten 
iets wat we in het verhaal hadden gehoord. We mochten helemaal onze eigen 

gang gaan en zelf iets bedenken. Er werden verschillende materialen gebruikt en 
tekeningen gemaakt.   
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